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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 24 stycznia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i warunków wykonywania polowania  oraz
obowiàzku znakowania.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. Nr 147,
poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88,
poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 125, poz. 1366) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ochrony Ârodowi-
ska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 4 kwiet-
nia 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i warunków
wykonywania polowania oraz obowiàzku znakowania
(Dz. U. Nr 35, poz. 215 i z 1999 r. Nr 3, poz. 19) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz spreparowa-
nych poro˝y zwierzyny”;

2) w § 4:

a) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a) zwierzynie grubej — rozumie si´ przez to
zwierzyn´ p∏owà, muflony i dziki,

13b) zwierzynie drobnej — rozumie si´ przez to
zwierzyn´ nieb´dàcà zwierzynà grubà,”

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) drapie˝nikach — rozumie si´ przez to lisy,
kuny leÊne, kuny domowe, tchórze zwyczaj-
ne, jenoty i norki amerykaƒskie,”;

3) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) upowa˝nienie do wykonywania polowania in-
dywidualnego wydane przez dzier˝awc´ lub za-
rzàdc´ obwodu ∏owieckiego — na polowaniu
indywidualnym.”;

4) w § 6 w ust. 2 wyrazy „∏osie, jelenie, daniele, sarny,
muflony i dziki” zast´puje si´ wyrazami „zwierzy-
n´ grubà”;

5) § 13 i 14 otrzymujà brzmienie:

„§ 13. 1. Polowanie indywidualne jest wykonywa-
ne w celu pozyskania zwierzyny, której ga-
tunek, liczb´ sztuk oraz opis okreÊla upo-
wa˝nienie do wykonywania polowania in-
dywidualnego, zwane dalej «upowa˝nie-
niem».

2. Upowa˝nienie jest drukiem Êcis∏ego zara-
chowania i jest wydawane w dwóch eg-
zemplarzach, po jednym dla myÊliwego
oraz dla dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu
∏owieckiego.

3. MyÊliwy, przekazujàc do punktu skupu tu-
sze zwierzyny pozyskanej na polowaniu
indywidualnym, okazuje egzemplarz upo-
wa˝nienia osobie prowadzàcej punkt sku-
pu.

4. Wzór upowa˝nienia stanowi za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 14. 1. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owiec-
kiego prowadzi ksià˝k´ ewidencji, w której
zamieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko myÊliwego wykonujà-
cego polowanie indywidualne,

2) miejsce wykonywania polowania indy-
widualnego w granicach obwodu ∏o-
wieckiego,

3) dat´ oraz godzin´ rozpocz´cia polowa-
nia indywidualnego,

4) dat´ oraz godzin´ zakoƒczenia polowa-
nia indywidualnego,

5) gatunek oraz p∏eç zwierzyny pozyska-
nej na polowaniu indywidualnym.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
myÊliwy potwierdza w ksià˝ce ewidencji
w∏asnor´cznym podpisem przed rozpo-
cz´ciem polowania indywidualnego.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
myÊliwy potwierdza w ksià˝ce ewidencji
w∏asnor´cznym podpisem niezw∏ocznie
po zakoƒczeniu polowania indywidualne-
go.

4. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owiec-
kiego leÊnego uzgadnia miejsce wy∏o˝e-
nia ksià˝ki ewidencji z w∏aÊciwym nadle-
Êniczym.

5. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owiec-
kiego polnego powiadamia w∏aÊciwego
nadleÊniczego o miejscu wy∏o˝enia ksià˝-
ki ewidencji.”;

6) w § 32:

a) w ust. 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „w terminie 7 dni po zakoƒczeniu
polowania zbiorowego.”,

b) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Dla tusz zwierzyny pozyskanej na polowaniu
zbiorowym nieprzeznaczonych na u˝ytek
w∏asny myÊliwego dzier˝awca lub zarzàdca
obwodu ∏owieckiego wydaje Êwiadectwo



pochodzenia zwierzyny, b´dàce drukiem Êci-
s∏ego zarachowania.

5. Âwiadectwo pochodzenia zwierzyny wydaje
si´ w dwóch egzemplarzach, z czego jeden
dostarcza si´ osobie prowadzàcej punkt sku-
pu wraz z tuszami pozyskanej zwierzyny.

6. Wzór Êwiadectwa pochodzenia zwierzyny
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.”;

7) § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. 1. Znakowanie odbywa si´ za pomocà znaku
podlegajàcego Êcis∏emu zarachowaniu.

2. Znak sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, z których
jedna jest zak∏adana w naci´cie wykona-
ne pomi´dzy koÊcià skokowà a Êci´gnem
Achillesa na tylnej koƒczynie, natomiast
druga jest do∏àczana do narogów pozy-
skanej zwierzyny.

3. Konstrukcja znaku powinna uniemo˝liwiç
jego  ponowne u˝ycie.

4. Wzór oraz opis znaku stanowi za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.”;

8) po § 50 dodaje si´ § 50a i 50b w brzmieniu:

„§ 50a. 1. Osoba prowadzàca punkt skupu, do któ-
rego zosta∏a dostarczona tusza zwierzy-
ny pozyskanej na polowaniu indywidual-
nym, odnotowuje w upowa˝nieniu fakt
przyj´cia tuszy.

2. Osoba prowadzàca punkt skupu, do któ-
rego zosta∏a dostarczona tusza pozyska-
nej zwierzyny, wydaje dokument stwier-
dzajàcy przyj´cie tuszy, podlegajàcy Êci-
s∏emu zarachowaniu.

3. Wzór dokumentu, o którym mowa
w ust. 2, stanowi za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 2, wy-
stawia si´ w trzech jednobrzmiàcych eg-
zemplarzach, z czego jeden egzemplarz:

1) otrzymuje myÊliwy, a je˝eli zwierzyna
zosta∏a pozyskana na polowaniu zbio-
rowym — osoba dostarczajàca tusze
do punktu skupu,

2) zatrzymuje osoba prowadzàca punkt
skupu,

3) podlega zbyciu, wraz z tuszà zwierzy-
ny, dla której wydano ten dokument.

§ 50b. Osoba prowadzàca punkt skupu odmawia
przyj´cia tuszy zwierzyny, je˝eli wraz z tu-
szà nie zosta∏o okazane upowa˝nienie lub
dostarczone Êwiadectwo pochodzenia
zwierzyny.”;

9) skreÊla si´ § 51—53;

10) skreÊla si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia;

11) dodaje si´ za∏àczniki nr 1—4 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1—4 do
niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 24 stycznia 2002 r.
(poz. 127)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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WZÓR ORAZ OPIS ZNAKU S¸U˚ÑCEGO DO ZNAKOWANIA TUSZ ZWIERZYNY GRUBEJ

I. Wzór znaku s∏u˝àcego do znakowania tusz zwierzyny grubej

Skala 1 : 1

II. Opis znaku  s∏u˝àcego do znakowania
tusz zwierzyny grubej

1. Znak wykonany jest w ca∏oÊci z tworzy-
wa sztucznego koloru pomaraƒczowego.

2. Znak sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, po∏àczo-
nych ze sobà w sposób umo˝liwiajàcy ich nie-
odwracalne rozdzielenie.

3. Ka˝da z cz´Êci znaku zaopatrzona jest w:

1) niepowtarzalny u danego przedsi´biorcy
numer znaku oraz kod kreskowy zawiera-
jàcy cechy identyfikujàce znak,

2) numer w rejestrze przedsi´biorców, pro-
wadzonym na podstawie przepisów
o Krajowym Rejestrze Sàdowym, przed-
si´biorcy prowadzàcego punkt skupu, do-
konujàcego znakowania,

3) taÊm´, którà przeplata si´ przez otwór
umieszczony u nasady taÊmy.



Za∏àcznik nr 4
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